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Oohx!gen i El Nou de l’Empordà signen
un conveni de col·laboració per al 2021
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat mes de novembre, ambdues parts van signar aquest conveni de 
col·laboració que ofereix avantatges directes als associats d’Oohx!gen.
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Susanna Casademont, presidenta de l’associa-
ció i Eva Vidal, directora d’El Nou, juntament amb 
la Verònica Serralvo, gerent i dinamitzadora 
d’Oohx!gen que donava fe a la signatura, van 
signar el passat mes de novembre aquest 
conveni que serà vigent durant el 2021 i que 
ofereix beneficis directes als socis d’Oohx!gen.

Oohx!gen assumirà el 50% del cost dels espais 
publicitaris per a que els seus socis puguin 
anunciar-se a la secció corresponent, ja que a 
canvi El Nou cedeix set pàgines a Oohx!gen per a 
les properes sis edicions de la revista.

Oohx!gen vol que la seva secció es converteixi en 
una eina de comunicació de notícies rellevants 
sobre el comerç o la pròpia associació en un 
mitjà que ja està consolidat i agrada.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL



com el 2x1. També continuem oferint el servei de 
confecció, gratuït i al moment, pels nostres 
clients.

D'una banda, hem hagut d'ampliar la gamma de 
productes amb una major presència de parts de 
dalt (camises, samarretes, jerseis, dessua-
dores...) i de complements. El client, quan ve, vol 
poder triar altres tipologies de productes, no 
només pantalons, i que la proposta sigui molt 
variada. D'altra banda, el món de la moda i del 
texà ha canviat molt, oferint cada vegada més 
patronatges i models diferents per trobar el que 
millor encaixa en cada perfil de client. Abans amb 
uns 3 o 4 models podies cobrir-ho tot... Ara en 
necessites molt més. Això suposa tenir dispo-
nibles moltes més opcions.

Tenim grans marques de sempre del món del 
texà com Levi's, Lee, Wrangler, Lois, etc., i de 
noves de referència mundial com Dockers, Only, 
Jack & Jones, Petrol o Blend.

A internet hi tenim pràcticament els mateixos 
productes que tenim a la botiga física. Amb 
temps, esperem poder tenir-los tots disponibles 
per la compra digital també.

Això depèn molt de la tipologia de negoci. Més 
que estar presents en el comerç electrònic en 
concret, recomanaria que fessin una aposta 
decidida pel món digital i, més concretament, per 
les xarxes socials.

Quina ha sigut l'evolució comercial des dels 
inicis fins ara?

Quines són les marques principals que es 
poden trobar al vostre establiment?

Al lloc web lacasadelspantalons.cat podem 
trobar els mateixos productes que a la botiga 
física?

Partint de la vostra experiència en la venda 
digital, recomanaríeu a altres comerços locals 
que fessin el pas per estar presents també al 
comerç electrònic?

La Casa de Pantalons està de celebració. Què 
s'ha fet i què teniu previst fer per celebrar el mig 
segle al món de la moda?

Quan Robert Martí, el 10 d'octubre de 1970, va 
obrir les portes de La Casa dels Pantalons, 
quina era la seva visió de negoci?

Actualment, què conserva La Casa dels 
Pantalons del llegat que va deixar Robert Martí?

Durantel 2020 vam decorar la façana i l'interior de 
la botiga amb unes figures de la il·lustradora 
palafrugellenca Anna Grimal, vam actualitzar el 
nostre logotip i vam fer una campanya en la qual 
regalàvem una tassa commemorativa als nostres 
clients. Aquest 2021 ens agradaria tancar el 50è 
aniversari amb una acció especial que tenim 
pensada per executar durant la primavera però 
encara no sabem si podrem portar-la a terme per 
les restriccions de la Covid-19.

Ho va plantejar a partir de tres premisses: una 
alta especialització, en aquest cas en pantalons, 
preus molt competitius i oferir el millor servei 
possible.

Mantenim la fórmula original. Continuem essent 
una botiga especialitzada, amb una àmplia 
oferta de models i marques de pantalons, oferim 
preus competitius, com el 10% de descompte 
permanent o amb campanyes més agressives 

REDACCIÓ AINA GALCERÁN · Fotografies: LA CASA DELS PANTALONS

Albert Gómez
Propietari de La Casa dels Pantalons

EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat

13ENTREVISTA: ALBERT GÓMEZ · LA CASA DELS PANTALONS

La Casa dels Pantalons,
més de mig segle al món de la moda
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La campanya comercial de Nadal ha estat un
èxit tenint en compte el moment actual
REDACCIÓ OOHX!GEN

El balanç és molt positiu 
compte que ha estat una campanya 
peculiar i condicionada per les 
mesures restrictives del moment.

tenint en 
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La campanya s'ha centrat bàsicament en la ruleta 
per segon any consecutiu i no ha pogut 
complementar-se amb activitats paral·leles donat 
que el moment de pandèmia no ho permetia. Els 
comerços han repartit tiquets als seus clients per 
fer tirades a la ruleta i Oohx!gen ha comptabilitzat 
més de 5.000 tirades durant els 10 dies que la 
ruleta ha estat al carrer. Com a novetat la ruleta ha 
estat ubicada aquest any en una ubicació fixe, al 
Centre Comercial Cavallers, la qual cosa ha 
permès aplicar amb molta cura totes les mesures, 
sobretot pel que fa a distàncies i control de les 
cues. En total s'han repartit més de 1.500 premis i 
obsequis aportats pels socis, 10 pernils, dues 
desenes de lots de formatge i vi, una quarentena 
de lots de fuet i vi, 3.000 € en descomptes directes 
als comerços associats a la campanya i molts 
altres obsequis.

Entre tots els participants a la ruleta i que van 
dispositar la seva butlleta a la gran urna 
d'Oohx!gen, el dia 5 de gener, últim dia de la 
campanya, es va sortejar un televisor LG de 55” i 
l'afortunada va ser Marta Lobo. 

La gimcana de les corones organitzada per als 
més petits, va ser també un èxit. La finalitat de la 
gimcana passava per fer passejar els més petits i 
acompanyats dels seus pares, pels carrers de la 
vila tot buscant en els aparadors dels comerços i 
negocis les nou corones dels reis que eren 
diferents de la resta. Va ser un èxit de participació, 
es van recollir més de 150 butlletes. La butlleta 
guanyadora fou la de l'Ester Cabello que es va 
emportar una tablet Lenovo de 10”. 

Tot això ha anat acompanyat gràcies a IPEP i 
l'Ajuntament de Palafrugell de fil musical als carrers 
del nucli i un arbre de nadal que per primera 
vegada a decorat la plaça Nova de la nostra vila. 
Oohx!gen treballarà aquest any per buscar millores 
per la campanya de Nadal d'enguany, la ruleta s'ha 
consolidat com un producte que agrada i incentiva 
a la compra al comerç local i atrau molt de públic 
els dies de campanya, que sense dubte és la 
campanya estrella de l'associació.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL
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ETS D’OOHX!GEN I VOLS ANUNCIAR-TE A LA NOSTRA SECCIÓ?

Reserva el teu espai per a les properes edicions (abril i juny).
No esperis, contacta amb nosaltres i t’informarem.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL

Tel. 693 949 602 · hola@oohxigen.cat



EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat

16

L’empresa Greenfood Ibèrica
aposta pel petit comerç
REDACCIÓ OOHX!GEN

El passat mes de desembre, l’empre-
sa amb seu a Mont-Ras, va signar 
una col·laboració amb Oohx!gen 
que va repercutir de forma directe en 
el comerç de la vila.
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Greenfood Ibèrica va regalar un total de 540 € en 
forma de xecs regal als seus treballadors per 
bescanviar-los als comerços associats a 
Oohx!gen. L’associació es va fer càrrec dels xecs 
regals personalitzats que Greenfood va entregar 
als seus treballadors i una vegada aquests van 
ser bescanviats als diferents comerços, 
Oohx!gen va liquidar els imports als comerços 
corresponents.

Aprofitem per donar les gràcies a Greenfood per 
aquesta iniciativa de suport al comerç local. 
Iniciatives com aquestes fomenten la compra al 
petit comerç en un moment tan complicat.

Seguim creixent
tot i la crisi sanitària
REDACCIÓ OOHX!GEN

Durant el 2020 Oohx!gen ha seguit 
creixent en número de socis tot i el 
complicat moment que comporta la 
crisi sanitària. Estem molt agraïts a 
tots els nostres associats.

Oohx!gen és la nova marca d’ACOPA (Agrupació 
de Comerciants de Palafrugell) i va néixer el març 
de 2019 amb la intenció de continuar la feina que 
estava fent l’anterior junta. La seva renovació a 
nivell d’imatge i marca i la feina portada a terme 
durant aquests quasi dos anys, ha situat a 
Oohx!gen en una situació òptima tot i la dificultat 
que el 2020 ens ha presentat amb la crisi sanitària. 
La nova junta va prendre el timó de l’associació 
amb 38 socis el març del 2019 i a dia d’avui ja en 
suma un total de 184.

L’any 2020 ha estat un any molt complicat per a 
tots, però Oohx!gen ha estat al costat dels socis 
informant, comunicant i compartint a través de les 
eines digitals tot el que demanava el moment. 
Durant el 2020 hem sumat una seixantena de 
socis i s’han donat de baixa només 6 
establiments, la qual cosa la considerem un èxit 
tenint en compte les dificultats econòmiques que 
comporta la crisi. Seguirem treballant, volem 
seguir creixent, estarem al vostre costat i us 
donem les gràcies per ser-hi, per seguir confiant 
en el projecte i en l’associació.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL
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